نوبت اول
{ آگهی مزایده عمومی }
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فررووده هرای ششراودزی شرهرهردی رهرزرز بر رسراداه بدرد هو مصرزب شرراد
 837مزدخ  97/12/27هیرأت مردرر

سرازمان هد نظرر هرده رمایراز" احددا ،جههزدز راهانددازی و بهدههبدهااری موتدا از

پارکزنگ وانا بارهای واتع ار ضدعع جندو شدهتی مزدداا ادیددیه " در بررری مردت  5سرا رز طررر سررمار گراردی بشر
خصزصی (بصزدت مشادشت)  ،بشرح ذرل رز طرر مزررد شابی ،ب رفرره ورجد شرررط ورگارد نرارد؛
لار رز شلی رششاص حقیقی و حقزقی هعرزت بر عررل مریوررد جهرت هدرافرت رسرداه شررشت هد مزرررد برا هد
هست هرشان فی

بانکی مبدری برر وردررز مبلر

 1/000/000دررا بر حبراش شرراد  100481050سرازمان سراماندهی

مشاغل شهری و فرووده های ششاودزی شهرهردی رهزرز نرزه بانر

شرهر شربب شیانپراد

رهرزرز ،بر نشرانیو رهرزرز-

در بدد پیچ میدرن مقابل میدرن باد فروشران قردر ( محرل سراب سراخاران روزبزسرررنی رهرزرز) ورحرد مشرادشت هرای
مرهمی سازمان ( ولفن ورا

و  )32268712را هفارر حررسرت سرازمان و ررا رز طررر مرشرز فرروا رسرداه مداقصرات و

مزرردرت شهرهردی رهرزرز ورقرد هد شرپلرز – خیابران رنقر ش –نرب

غزنرزی – سراخاران شرراد  3شرهرهردی رهرزرز

مررجب نراردد.
هزرد رناشاد وگهیها ب عهد برند مزررد میباشد.
 .11مهلت قبز پیشدهاه نرخ و پاسخ بر مزرررد  ،رز ورادرخ رناشراد وگهری بر مردت  15دوز شرادی و وحزررل هد محرل
هبیرخان محرمان سازمان مباقر هد وهد

فرز رلراشر مریباشرد( .حردرشثر مهلرت وحزررل پاشرتهرا ورا پارران وقرت

رهردی دوز هوشرردب مررزدخ  98/2/2مرریباشررد .وررادرخ برگررزردی شریبرریزن مزررررد و دسرریدگی ب ر پیشرردهاهها دأ
ساعت  14دوز چهادشدب مزدخ  98/2/3هد محل سالن جلبات سازمان میباشد.
2.2

ردزا پار مزررد  ،هرچدین مبل ضرانت نام شرشت هد مزررد طب شرح جدو ذرل می باشد.
مبل ضرانت نام

مبل پار مزررد رجاد ماهیان برری سا رو
(رز زمان شروع بهر برهردی)

 96/326/422درا

 70/000/000درا

هزرد ساخت پروژ (ساخت ،وجهیز و در رندرزی و بهر برهردی) طب برووده رولی سازمان مباه
 1/926/528/438میباشد ش با وزج ب شرح مدددج هد رسداه مزررد وراماً ب عهد برند مزررد رست.

.3بهررای پیشرردهاهی شرررشت شددرردگان هد مزررررد باربررای رز حی ر

مبل ر مشررش

و مبررین و برردون ربهرراد بررزه و

هد پاشت الک و مهرشد ب شرح مدددج هد رسداه مزررد وبلی شزه.
 .4سازمان ساماندهی مشراغل شرهری و فررووده هرایششراودزی شرهرهردی رهرزرز هد ده ورراد ررا قبرز هرر رر

رز

پیشدهاهها مشااد میباشد.

 .5مبل ضرانتنامر شررشت هد مزرررد مبراه 96/326/422
طرر ذرل ردرئ شزهو
1

دررا مریباشرد ،شر مریباربرت بر رکری رز هو

رلرر  .فرری

وردرررز مبلرر فررز برر حبرراش  100481282برر نرراد سررازمان سرراماندهی مشرراغل شررهری و

فرووده هایششاودزی شهرهردی رهزرز نزه بان

شهر شبب شیانپاد

رهزرز.

ش .ب صزدت ضرانت نام برانکی بر نراد سرازمان سراماندهی مشراغل شرهری و فررووده هرای ششراودزی شرهرهردی
رهزرز ب مدت س ما رز وادرخ رفاااح پیشدهاهها.
 .6بر رسا

مراه  10قرانزن رصر ح و وبرری ورریننامر مبرام ت شرهرهردی وهرررن بر شرهرهردی مررشرز رسراانها،

ش نشهرها و شهرهای باالی ر
وکالی

میلیزن نفر جربیرت ،شررشت هد مزرررد و ردرئر پیشردهاه بر مدزلر قبرز شرروو و

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرووده های ششاودزی شهرهردی رهزرز میباشد.

 . 7نایج شریبیزن برربر مرزره  15و  18قرانزن رصر ح و وبرری ورریننامر مبرام ت شرهرهردی وهرررن بر شرهرهردی
مررشز رسراانها ،شر نشرهرها و شرهرهای براالی رر

میلیرزن نفرر جربیرت ،پرس رز مزرفقرت مردررعامل و وصرزر

هیئتمدرر سازمان حدرشثر ظرف مدت  5دوز (بر رسراثدای ررراد وب)یرل) بر برنرد مزرررد رعر د خزرهرد شرد ،ورا
مررحل رنبقاه قرردهره رنجاد شزه.
 . 8برندگان رو و هود مزررد هرگا ظرف مدت رر

هفار رز ورادرخ ربر ب برنرد شردن رز پرهرخرت مبلر پیشردهاهی

و ردرئر وضررین حبرن رنجراد وبهرردرت(طب شررررط مدرددج هد رسرداه مزررررد ) و رنبقراه قررردهره رسرادکاف ودزنررد،
سپره ونان ب وروی

ضبط و مررو

برند شدن ررشان شان لر رکرن گرهررد و هریچگزنر حقری بررری برنرد مزرررد

ررجاه نشزرهد شد.
 .9ب رسراداه بدرد  5رزمراه  11قرانزن رصر ح و وبرری ورریننامر مبرام ت شرهرهردی وهرررن بر شرهرهردی مررشرز
رساانها ،شر ن شرهرها و شرهرهای براالی رر

میلیرزن نفرر جربیرت ،حردرقل میرزرن وضررین حبرن رنجراد مباملر

هد مزده مبام وی ش مزضزع ون رنجاد رمرزد سراخارانی ررا برادبری ررا خرررد ماشرینوالت باشرد  5هدصرد و هد مرزده
سارر مبام ت  10هدصد مبل مبامل میباشد.
 . 10برند هود طب وبصر ر

ماه  20قرانزن رصر ح و وبرری ورریننامر مبرام ت شرهرهردی وهرررن بر شرهرهردی

مررشررز رسرراانها ،ش ر نشررهرها و شررهرهای برراالی ر ر

میلیررزن نفررر جربیررت ،هد صررزدوی وبیررین خزرهررد شررد ش ر

وفاوتبهای پیشدهاهی رو با برند رو رز مبل سپره بیشار نباشد.
 . 11حضزد پیشدهاهههددگان هد جلب گشار

پاشتها وزره میباشد.

 . 12سارر رط عات و جزئیات هد رسداه مزررد مدددج شد رست.
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